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VAN GELDEREN

NIEUWE RHODODENDRONS EN AZALEA'S lil
( 1969-1981)

De Royal Horticultural Society te Londen registreert al sinds jaren de namen en beschrijvingen van nieuwe cultivars van Rhododendron en Azalea. In Dendraflora Nr. 2 en 6 werd een
opgave gedaan van de nieuwe introducties, die in Nederland tot en met 1968 zijn ontstaan
en/ of benaamd.
In onderstaande lijst zijn de namen opgenomen van alle nieuwe cultuurvariëteiten die van
1969 tot en met 1981 in Nederland zijn ontstaan en/ of benaamd. Enkele zeer oude namen
zijn vermeld, omdat zij tot nu toe aan de aandacht waren ontsnapt.
Het is van groot belang, dat de drie tot nu toe gepubliceerde lijsten zo goed mogelijk worden
aangevuld met in de toekomst te verwachten nieuwe cultivars. Daarom doen degenen, die
aan een nieuwe Rhododendron of Azalea een naam willen geven, er goed aa)l. van tevoren
contact op te nemen met de redactiecommissie van Dendraflora daar een nieuwe naam aan
bepaalde regels dient te voldoen. Wanneer namelijk een naam niet aan de regels van de "Internationale Code voor Benaming van Cultuurplanten" voldoet, wordt deze door de registrerende instantie niet geaccepteerd. Dit kan leiden tot teleurstellingen bij de winner.
Afkortingen: Get. Ie KI.
Get. Verd.
G.M.
Z.M.

Getuigschrift Eerste Klas (verleend door de Keuringscommissie
van de Kon . Ver voor Boskaapse Culturen) .
Getuigschrift van Verdienste (verleend door dezelfde commissie).
Gouden Medaille (op een van de Flora Nova-tentoonstellingen
te Boskoop).
Zilveren Medaille (op een van de Flora Nova-tentoonstellingen
te Boskoop).

RHODODENDRON
TUINHYBRIDEN

'Baron van Dedern' 'Rijneveld' x tuinhybride; Vuyk van Nes B.V.; bi. 20-28 per tros, donker roserood met dieprode macule (H.C.C. 724), middelvroeg bloeiend; blad vlak, matglanzend groen; Get. Verd. 1975, G.M. 1976.
'Boswege'

'Rijneveld' x rode tuinhybride; Vuyk van Nes B.V.; bi. zeer groot,
helder rood met gespikkelde macule, tros ovaal-rond, middelvroeg
bloeiend; G.M. 1976.

'Concorde'

'Antoon van Welie' x 'Max Sye'; Adr. van Nes (benaamd en in de
handel gebracht door G .C. Stolwijk & Zonen B.V.); bi. 15-20 per
tros, diep karmijnrose (H.C.C. 625/1) met grote, bruinzwarte macule, iets gefranst, middelvroeg bloeiend; brede en compacte groeiwijze;
Get. Verd. (als 'Georges Royer') 1973, G.M. 1976.

'Directeur Dorsman' 'Wilgen's Ruby' x 'May Day'; Proefstation voor de Boomkwekerij;
bi. 6-10 per tros, helder rood (H .C .C. 82112) , meeldraden meestal afwezig of misvormd, middelvroeg bloeiend; breed-bossig opgaand;
blad donkergroen, onderzijde behaard; Get. Ie KI. 1970, G.M. 1970.
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'Dr. Ans Heyting'

'Goldsworth Orange' x 'Stanley Davies'; Proefstation voor de Boomkwekerij; bi. 12-14 per tros, diep zalmrose (H.C.C. 020/1) met oranjebruine macule op geelachtige ondergrond, zwak gefranst, laat bloeiend; tamelijk breed opgaand; blad vlak, dof groen; Get. Verd. 1981.

'Ingenieur Harmsen' 'Rijneveld' x tuinhybride; Vuyk van Nes B.V.; bi. 12-16 in dichte ronde tros, helder rood (H.C.C . 822/2) met donkere macule, laat bloeiend; blad vlak, iets gootvormig gevouwen; G.M. 1976, Get. Verd .
1976.
'Lucie Brand'

'Wilgen's Ruby' x 'Elizabeth'; Brand & Zonen B.V.; bi. helder rood,
goede tros; gedrongen groei; smal, langwerpig blad; Z.M. 1976.

'Mariene Vuyk'

'Direktör Hjelm' x tuinhybride; Vuyk van Nes B.V.; bi. zachtrose,
gefranst, middelvroeg bloeiend; sterk groeiende vorm; G.M. 1976.

'Primeur'

'Rijneveld' x 'Scarlet Surprise'; Vuyk van Nes B.V.; bi. 13-20 per
tros, helder rose met paarsrode macule (H.C.C. 625/1), vroeg bloeiend; blad omgekeerd eivormig, 10-17 cm lang; groeiwijze breed; Get.
Verd. 1974.

'Red Torch'

'Mars' x?; Proefstation voor de Boomkwekerij; bi. 16-23 per tros,
zuiver rood (H.C.C. 82113) met kleine, zwarte macule, middelvroeg
bloeiend; breed opgaande groei; blad matglanzend donkergroen,
enigszins bol; Get. Verd. 1978.

'Tombola'

'Tortoiseshell Wonder' x 'Romany Chai'; Proefstation voor de
Boomkwekerij; bi. 12-16 per tros, helder karmozijnrose (H.C.C. 23)
met oranjebruine macule op oranjekleurige ondergrond, laat bloeiend; breed opgaande groeiwijze; blad dof groen; Get. Verd. 1978.

'Tornado'

R. 5505-28 x 'Billy Budd'; Proefstation voor de Boomkwekerij; bi.
9-14 per tros, helder dieprood (H.C.C. 82111) met zwakke, bruinzwarte macule, meeldraden afwezig of sterk misvormd, middelvroeg
bloeiend; compacte groeiwijze; blad vlak, dof donkergroen; Get.
Verd. 1978.

Rhododendron 'André'

'Osmar'

'Perla Rosa'
COMPACTE EN DWERGVORMIGE HYBRIDEN

'André'

R. yakushimanum x 'Britannia'; R. de Beider, Kalmthout, België
(wordt in de handel gebracht door het Proefstation voor de Boomkwekerij); bi. 11-14 per tros, rose, verblekend naar wit, middelvroeg
bloeiend; gedrongen groeiwijze; blad donkergroen, viltig aan de onderzijde; Get. Verd. 1978.

'Esveld Select'

Selectie uit R. yakushimanum; fa. C. Esveld; bi. in grote, volle tros,
appelbloesemkleurig, verblekend naar wit; blad als dat van de soort;
breed opgaande groeiwijze; Z.M. 1976.

'Linswege'

'Moerheim Pink'

'Monica'
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'Pruhonice'

R . williamsianum x?; Van Gelderen & de Wilde; bi. in goed gevormde tros, lilarose, vroeg bloeiend; blad bijna rond , met hartvormige basis; groeiwijze breed opgaand.
R. mucronulatum x R. ciliatum; Proefstation voor de Boomkwekerij;
1-5 knoppen bijeen, per knop 2-3 bloemen, zacht lilarose (H .C.C.
630/3), zeer vroeg bloeiend; blad fris groen, behaard; groeiwijze
breed opgaand; Get. Verd. 1981 .
R. jorrestiix ?; herkomst Tsjechoslowakije (benaamd en in de handel
gebracht door Boot & Co B.V.); bi. in goede trossen, roserood; blad
donkergroen en gegolfd; lage, brede groeiwijze .

'Puncta'

R. forrestüx 'Britannia'; D. Hobbie, Duitsland; bi. lakrood, buisvormig; blad donkergroen, smal omgekeerd eivormig; lage en brede
groeiwijze.
'Linswege' is een selectie uit de grex 'Linswegeanum' (Boskoop 1974).

R. minus x? R. jerrugineum; zeer oude hybride, reeds lang in cultuur,
gewoonlijk onder de naam R. punctatum. Deze naam mocht niet worden gehandhaafd en werd in 1954 veranderd in 'Puncta' door H.J.
Grootendorst in zijn boek "Rhododendrons en Azalea's" (1954) .

'Sacko'

R. wi!liamsianum x?; Moerheim B.V., Dedemsvaart; bi. in trossen
van 3-4, lichtlila; blad bijna rond met hartvormig basis; opgaande,
compacte groeiwijze.

R . russatum x 'Moerheim'; A. van Vliet, Hazerswoude; bl. in dichte
trosjes bijeen, paarsblauw (H.C.C. 37 /1), vroeg bloeiend; blad klein
en aromatisch, als dat van R. russatum; groeiwijze bossig opgaand tot
50-60 cm hoog; Get. Verd. 1977.

'Scarlet Surprise'

R. jorrestüx tuinhybride; D. Hobbie, Duitsland (benaamd en in de
handel gebracht door W. de Jong & Zonen, 1973); bi. 7-10 per tros,
zuiver dieprood (H.C.C. 821/2) met onopvallende macule, vroeg
bloeiend; blad dof groen; breed opgaande groeiwijze; Get. Verd .
1975.

R.jorrestiix 'Essex Scarlet'; D. Hobbie, Duitsland (benaamd en in de
handel gebracht door Vuyk van Nes B.V.); bl. helder rood, veel gelijkend op 'Scarlet Wonder', middelvroeg bloeiend; blad glanzend lichtgroen; groeiwijze laag en gedrongen.

'Tottenham'

R. ferrugineum x ? ; Moerheim B.V., Dedemsvaart; zeer oude cultivar; bi. in kleine trosjes, helder rose, buisvormig, laat bloeiend; blad
donkergroen, onderzijde bruin geschubd; groeiwijze laag, gedrongen.
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'Vintage Rosé'

R. yakushimanum x?; J. WatererSons & Crisp, Engeland (benaamd
en geïntroduceerd door W. de Jong & Zonen); bi. in zeer mooie trossen, rose, lichter verkleurend; blad donkergroen, behaard; gedrongen
groeiwijze. G.M. 1976.

AZALEA
JAPANSE AZALEA'S

'Ageeth'

Sport uit 'Vuyk's Scarlet'; Hugo T. Hooftman N.V.; bi. 1-3 (meestal
2) bijeen, dieporanje (H.C.C. 820/2), gefranst, weinig verblekend,
middelvroeg bloeiend; Get. Verd. 1981.

'Aleida'

Mutatie van 'Vuyk's Scarlet'; Proefstation voor de Boomkwekerij; bi.
1-2 (meestal2) bijeen, helder oranje (H.C.C. 19/1), niet gefranst zoals
bij 'Ageeth', weinig verblekend, middelvroeg bloeiend; Get. Verd.
1978.

'Arabesk'

Herkomst onbekend; Vuyk van Nes B.V.; bi. karmijnrood, zeer
groot. G.M. 1970.

'Jan Wellen'

(' Aladdin' x' Amoena') x 'Vuyk's Scarlet'; Proefstation voor de
Boomkwekerij; bi. 2-3 per tros, helder rose (H.C.C. 23/1) met donkerrode macule, rijk en vroeg bloeiend; groeiwijze breed en spreidend;
Get. Verd. 1974, G.M. 1976.

'John P. Albert'

Herkomst onbekend (België); J .A. Boer; bi. karmijnrose; geschikt om
te forceren; G.M. 1970.

'Orange Giant'

A. yedoensis var. paukhanensis x 'Louise Gable'; Vuyk van Nes
B.V.; bi. zeer groot, fel oranje, verblekend; G.M. 1970.

KNAP HILL-EXBURY AZALEA'S

'Elsie Pratt'

'Sylphides' x?; M.C . Pratt, Engeland (benaamd en in de handel gebracht door W. de Jong & Zonen); bi. 12-16 per tros, helder karmijnrose, glanzend (H.C.C. 2111) met oranje vlek, middelvroeg bloeiend;
Z.M. 1970, Get. Verd. 1973.

'Marlies'

Herkomst onbekend; M.C. Pratt, Engeland (benaamd en in de handel
gebracht door W. de Jong & Zonen); bi. dieprose met goudgele vlek,
groot.

MOLLIS AZALEA'S

'Red Perfection'

Zaailing Mollis-Azalea; A.H.O.W. de Bats, 's-Gravenhage (is benaamd en zal worden verspreid door W. de Jong & Zonen); bi. in
dichte trossen, donkerrood; forse groeier.

VISCOSA AZALEA'S

'Carat'

A. viscosax 'Koster's Brilliant Red'; Proefstation voor de Boomkwekerij; bi. 7-10 per tros, oranjerood (H.C.C. 17/1), welriekend, bloeitijd tweede helft mei; Get. Verd. 1971.

'Diorama'

(A . viscosa x' Koster's Brilliant Red') x 'Fireglow'; Proefstation voor
de Boomkwekerij; bi. 9-12 per tros, rood (H.C.C. 820/3), weinig geurend, bloeitijd tweede helft mei; Get. Verd. 1971, G.M. 1976.

'Jolie Madame'

(A. viscosax 'Koster's Brilliant Red') x 'Satan'; Proefstation voor de
Boomkwekerij; bi. 7-9 per tros, rose (H.C.C. 23/2) met zwakke, gele
macule, sterk geurend, bloeitijd tweede helft mei; Get. Verd. 1971.
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